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Bijpraten is de nieuwsbrief van de Stichting Vicki
Brown. Een inloophuis voor ’s-Hertogenbosch en
omgeving waar volwassenen en kinderen met kanker
en hun naasten van harte welkom zijn.

Speelt kanker een rol in uw leven?
Dan is het Vicki Brownhuis er, ook voor ú!

Woordje vooraf
De nieuwsbrief van deze maand is door een aantal gasten helaas
niet goed ontvangen. Bij deze sturen we hem nog een keer. Mocht
u hem nu voor de tweede keer ontvangen, kunt u hem gewoon
wegklikken. Met excuses voor de overlast.
Het is al weer oktober: Borstkankermaand. De maand dat
borstkanker veel in het nieuws is en je soms net iets meer dan je
lief is geconfronteerd wordt met kanker.
Als inloophuis zijn wij natuurlijk erg blij met al die aandacht.
Er zijn immers nog altijd veel te veel mensen die ons huis niet
weten te vinden.
We maken het deze maand daarom extra gezellig met veel
bijzondere activiteiten naast ons algemene programma.

Bijzondere activiteiten in oktober







7 oktober om 19:30 uur - kennismaking met imago-styling. Als je er leuk uitziet voel je je
ook snel een stuk beter. Klik hier voor aanmelden en informatie.
13 oktober om 19:30 uur - informatieavond “Stappen voor jezelf” een wandelproject met
als einddoel de Mont Ventoux! Wil je mee? Klik hier voor aanmelden en informatie.
14 oktober om 14:00 uur - informatiemiddag voor
nieuwe gastvrouwen of gastheren. Ben jij minimaal
twee dagdelen beschikbaar en kun je goed luisteren?
Lees verder...
24 oktober 14:00 uur - bloemschikken. Wil jij je huis
ook gezellig maken met een mooi herfststuk? Doe dan
gezellig mee. Klik hier voor aanmelden en informatie.
31 oktober verzorgen wij een speciale verwendag voor
vrouwen met borstkanker die zich aangemeld hebben
via de Borstkankervereniging BVN. Klik hier voor
aanmelden en informatie.

In en rond het huis


Onze vaste activiteiten zijn allemaal weer opgestart. Kijk eens op onze website en schrijf in voor
een van de activiteiten. De eerste kennismaking is gratis.
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Het Jongeren OnderwijsProject (JOP) trekt letterlijk volle
zalen. De scholen die vorig jaar kennis maakten met het
programma hebben ons team opnieuw uitgenodigd voor
nieuwe klassen. Lees verder ...



Afgelopen zaterdag 27 september hebben wij ter
gelegenheid van Nationale Burendag onze deuren weer
open gezet. Ondanks het prachtige weer kwamen er toch
nog een behoorlijk
aantal gasten
binnenlopen voor een workshop of voor de indrukwekkende
demonstratie Free Running. Foto’s van de Open Dag zijn te
zien op onze Facebookpagina.



 Ook de foto’s van onze gezellige Bossche Bollen
Fietstocht met Hans van Breukelen en meer dan 220
deelnemers zijn te zien op onze Facebookpagina. Een
kleine compilatie van de foto's van deze bijzondere
fietstocht vind je hier.

Goed om te weten


De teller van de Swim to Fight Cancer in Den Bosch stond vandaag exact op 519.831,22 euro.
Een geweldige en onvoorstelbaar hoge opbrengst. Er staat al een tweede ‘Swim’ gepland op
zondag 13 september 2015. Lees verder…



Op 1 september 2014 ontving het Borstcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het roze
lintje van de BorstkankerVereniging Nederland. De vereniging kent jaarlijks ‘roze lintjes’
toe aan de ziekenhuizen die voldoen aan de eisen van patiëntgerichte borstkankerzorg.
Lees verder…









Naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger over het vergoeden van borstkankerzorg
in Nederland geeft BVN aan dat ze blij is met deze uitgebreide aandacht voor en inzicht in de
vergoedingen van verzekeraars op het gebied van borstkankerzorg. Lees verder…
Nessa werd als 19 jarige geconfronteerd met borstkanker, op vragen als ‘hoe gaat het nu
verder met mijn studie’,‘wat te doen als ik een vriendje krijg’ en ‘kan ik nog kinderen
krijgen’, kon ze nauwelijks informatie vinden. Via de stichting Jong Borstkanker is haar
boekje te bestellen met heel veel antwoorden. Lees verder…
De informatie over inloophuizen, lotgenoten, patiëntenverenigingen en medische
informatie is nu allemaal te vinden op de website www.kanker.nl
De Rabobank stelt weer € 20.000 beschikbaar voor een groener, sportiever, socialer,
leefbaarder en uiteindelijk sterker Den Bosch. Vorig jaar stonden wij in de top vijf! Stem je
weer mee? Klik hier. Zo kunnen we nog meer mooie activiteiten organiseren voor onze
gasten.

Topsport for life organiseert weer een racedag op Zandvoort. Ga je mee? Klik hier voor meer
informatie.

Dank je wel... Touchpro Europe
Al meer dan zes jaar komt Jan Willem Kreemers elke week naar het
Vicki Brownhuis om stoelmassage te geven aan onze gasten. Hiervoor
gebruikte hij tot voor kort zijn eigen stoel die iedere week meegesleept
werd naar het Vicki Brownhuis. Zijn grote wens was een eigen luxe stoel
te bemachtigen voor onze gasten waarop ze confortabel konden zitten
tijdens de massage.
Dankzij opleidingsinstituut TouchPro Europe hebben wij nu een prachtige
stoel voor ons huis! De stoel is sinds de zomer in gebruik en niet alleen
onze masseurs Jan-Willem en Elke zijn er blij mee maar ook de gasten:
“Op zo’n heerlijke stoel kan je veel beter ontspannen. De stoelmassage is mijn verwenmomentje in
een behoorlijk zware periode.”

webversie

Bijpraten - oktober 2014

Het woord is aan... Christine van der Aa, docente boetseren en mandala
In het Vicki Brownhuis zijn ca. zeventig vrijwilligers actief. Een groot
deel hiervan is gastvrouw, maar ook het bestuur, de docenten en
administratieve krachten zijn vrijwilligers.
Graag willen we de drijvende krachten van het Vicki Brownhuis aan je
voorstellen en hen laten vertelleen waarom het Vicki Brownhuis
inspirerend voor hen is.
Deze maand is het woord aan Christine van der Aa, docente boetseren
en mandala tekenen. Lees verder...

Kinderboekbespreking: Brieven voor de hemel - Bea Bisseling
“Mijn vader woont al drie weken in de hemel, maar ik wil hem nog zo veel
vertellen..." staat in het boek over de 8-jarige Pip waarvan de vader aan kanker
is gestorven. In het boek probeert zij haar boosheid en verdriet te verwerken.
Brieven voor de Hemel is een mooi en sfeervoel verhaal voor kinderen van 7-10
jaar en hun ouders. Een mooie aanleiding om samen in gesprek te gaan over
verlies. Lees verder...

Gedachte van de maand

Kleur al je dagen!
Het leven is te mooi
voor zwart-wit.
Vicki Brownhuis 's-Hertogenbosch, Hinthamereinde 72-74, 5211 PP 's-Hertogenbosch
Tel. 073-6148550, Fax 073-6144460, Open op werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur
Steun ons met uw donatie op NL23 RABO 0144 556 898 t.n.v. Stichting Vicki Brown
Uitschrijven | Wijzigen | Doorsturen
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